
Răspuns la contestație 

  

Comisia pentru soluționarea contestațiilor întrunită azi 13.09.2021 a luat act de cererea de contestație depusă 

de candidatul Năstase Mirel-Daniel și prin analiza și verificările documentelor necesare verificării lucrărilor scrise 

depuse la proba scrisă de către comisia de concurs , s-au concluzionat următoarele rezultate: 

 Numărul de 
înregistrare 
atribuit dosarului 
de înscriere la 
concurs/Data 
înregistrării 

Punctaj 

subiect 1 

(puctj.max. 

20 pct.) 

Punctaj 

subiect 2 

(puctj.max. 

40 pct.) 

Punctaj 

subiect 3 

(puctj.max. 

10 pct.) 

Punctaj 

subiect 4 

(puctj.max. 

10 pct.) 

Punctaj 

subiect 5 

(puctj.max. 

10 pct.) 

Punctaj 

subiect 6 

(puctj.max. 

10 pct.) 

Total punctaj 

(puctj.total 100 

pct.) 

1126/26.08.2021 10 10 10 5 5,33 5,67 46 

 
Punctajele pentru intrebarile probei scrise au fost acordate conform art.25 litera a)si art. 26 alin. (4) 

din H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, adica pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte si au 
fost acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi notată 
în borderoul de notare. Fiecare subiect la proba scrisa a a avut punctaje diferite care au fost aduse la 
cunostinta candidatilor la prezentarea variantei de subiect.  

Acordarea punctajului pentru proba scrisă s-a făcut pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate 
de fiecare membru al comisiei de concurs. 

In ceea ce priveste elaborarea subiectelor, conform  alin. (5) si alin (6) art. 21 din H.G. nr. 286.2011, 
comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care 
se desfăşoară proba scrisă si pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte 
minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor. 
 

Ca urmare a celor prezentate, conform art. 34 alin.(1) lit.b) din H.G.nr. 286/2011, Comisia de 
solutionare a contestatiei respinge contestatia formulată de d-nul Năstase Mirel-Daniel, contestaţie 
inregistratată cu nr. 1200/10.09.2021. 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor se poate adresa 

instanței de contencios administrative, în condițiile legii. 

Secretar comisie, 
Șef Birou resurse umane, 
Ionela Pop,  


